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Ergoterapeutforeningens høringssvar til  
”Sammen på spring. Politik for børn og unge.” 
 
 
Tak for oplægget til ny politik på børne- og ungeområdet og tak for 
informationsmødet 7. maj. Det er spændende at læse og høre om 
intentionerne. 
 
Generelt: 
Ergoterapeutforeningen (Etf) anbefaler Odense kommune at have 
stor opmærksomhed på, at alle børn og unge , uanset deres forud-
sætninger, har et liv med meningsfulde aktiviteter, fra barnet står op 
om morgen til det går i seng igen. Aktiviteter der udvikler, former og 
udfordrer barnet /den unge og giver mening. I hverdagen, i hjemmet, 
i daginstitution og skole samt i fritiden.  
 
Etf finder derfor formuleringen på s. 3  meget vigtigt: ”…det skal 
være sjovt og motiverende at være undervejs. Barndommen har en 
værdi i sig selv…” 
 
Etf anbefaler i tråd med ovenstående at nedtone både de skrevne 
og uskrevne forventninger om, at børn og unge hurtigt skal blive 
voksne bidragsydere til samfundet. Barndommen skal ikke bare 
overstås, og alle mennesker har værdi og krav på anerkendelse, 
uanset om de bliver gode skatteborgere eller ej….. 
 
Børn med særlige behov: 
Etf mangler i oplægget klare formuleringer omkring børn med særli-
ge behov. 
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Ved kommunalreformen overtog kommunen fra amtet en lang ræk-
ke opgaver for børn med særlige behov, dvs. børn med vidtgående 
handicaps og funktionsnedsættelser. 
Børne- og ungepolitikken skal også afspejle og være genkendelig 
for denne gruppe børn og unge.  
 
Der må ikke kunne opstå tvivl om, at børn og unge med vidtgående 
handicaps og funktionsnedsættelser har krav på et godt og me-
ningsfuldt aktivt liv med god kvalitet, selvom de ikke vokser op som 
gode skatteborgere. Det er ikke et sekundært område og ikke et 
område, som tåler yderligere besparelser.  
Der må heller ikke kunne opstå tvivl om, at Odense kommune over-
holder FN’s handicapkonvention… 
 
Børn på almenområdet: 
Det er Etfs opfattelse, at Odense kommune ligesom andre kommu-
ner inkluderer børn med ’lettere’ handicaps og funktionsnedsættel-
ser på almen området. 
Hvis det skal lykkes og blive en succes, både for det enkelte barn / 
den enkelte unge og for samfundet, kræver det en særlig indsats.  
Etf anbefaler Odense kommune at gentænke den indsats, der gives. 
Vi anbefaler også Odense kommune at bruge ergoterapeuter i et 
omfang, der ikke er kendt i dag. Ergoterapeuter er specielt uddan-
nede til at arbejde med aktivitetsproblemer. Vi understøtter barnets/ 
den unges egne meningsfulde aktiviteter, og vi er særligt uddanne-
de i at finde, understøtte og udvikle det enkelte barn / den enkelte 
unges egne ressourcer. Vi træner og arbejder med mestringsstra-
tegier eller kompensation.  
Vores faglighed supplerer derfor de andre fagligheder på børne- og 
ungeområdet og kan blive en afgørende forskel for børn / unge, der 
er så inaktive, at de er i risiko for at blive alvorligt syge og for en 
række børn / unge med adfærds- og indlæringsproblematikker. Ikke 
mindst for børn / unge med problemer i relation til struktur, motivati-
on, sansemotorisk- og fysisk aktivitet. 
 
Fællesskaber og frivillighed: 
Etf anerkender, at der er meget god energi og meget mening for 
mange mennesker i fællesskaber og frivillighed. 
Vi vil derfor anbefale Odense kommune at understøtte de frivillige 
og fællesskaberne, bla. gennem støtte, vejledning eller en form for 
uddannelse. Ergoterapeuter vil være en naturlig faggruppe til at 
indgå i en del af dette arbejde. 
Det er også vigtigt at være yderst opmærksom på, hvilke opgaver, 
der kan løses i frivillighed og hvilke opgaver, der kræver fagprofes-
sionelle kompetencer.  
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I forhold til fællesskaber er det vigtigt, at erkende hvornår tilbud 
gennem fællesskaber er det bedste, og hvornår der skal andet til.  
Hjælp og støtte til det enkelte barn /den enkelte unge bør altid tage 
udgangspunkt i barnets /den unges konkrete behov. Der skal altid 
vurderes, om det bedste tilbud er et individuelt forløb eller gives i et 
fællesskab, fx i en gruppe. 
 
Vi bidrager gerne yderligere: 
Etf er glade for, at Odense kommune ønsker at gå i yderligere dia-
log og hente yderligere informationer hos faglige organisationer. 
Det vil vi selvfølgelig rigtig gerne bidrage til! 
Aftaler om nye møder, flere informationer eller materialer træffes 
med undertegnede. På mail: aml@etf.dk eller mobil 53 36 49 81. 
 
 
Vi ønsker Odense kommune held og lykke med den nye børne- og 
ungepolitik! 
 
 
 
Med venlig hilsen 
Anna-Marie Laustsen 
Regionsformand 
Ergoterapeutforeningen Region Syd 
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